
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - 
HØRING  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 100/22 den 15.12.2022. 
 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdelista, satte fram følgende tilleggsforslag:  
 

«Grunnskoletilskuddet er en del av innbyggertilskuddet, tilsvarende 500.000, - kr. per 
skole. Om dette kan forhindre økt sentralisering bør grunnskoletilskuddet beholdes.   

 
Votering:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget til Viggo Haugen fikk 3 stemmer og falt.  
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
• Det er behov for omlegging av inntektssystemet fordi det er nødvendig at kommunene 

har mer like økonomiske forutsetninger for å kunne gi likeverdige tjenester til 
innbyggerne. Utvalget som har arbeidet med saken har gjort en solid jobb, og Gausdal 
kommune støtter i hovedsak forslagene til endringer.  

• Gausdal kommunes uttalelser går fram av saken under overskriften: «Fra ulike elementer 
i forslaget til nytt inntektssystem og Gausdal kommunes uttalelser», og gjengis punktvis 
her; 

1. Skatteelementene (formueskatt, selskapsskatt, skattepliktig utbytte og skatteandel): 
Gausdal kommune støtter hovedtrekkene i de foreslåtte endringene. 

2. Inntekstutjevning: Det er blant annet de store variasjonene mellom skatteinntekt per 
innbygger som utgjør forskjeller i kommunenes mulighet for å gi likeverdige tjenester. 
Det innebærer etter Gausdal kommune sitt syn, at utjevningen minst må være på dagens 
nivå. Alternativt kan utjevningen økes ytterligere. 
a) Gausdal kommune mener det er et viktig prinsipp at de kommunene som stiller 

naturressurser til rådighet kompenseres for dette, men mener likevel at en moderat 
utjevning av kommunenes inntekster fra konsesjonskraft, Havbruksfond og 
eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum bør vurderes.  

b) Gausdal kommune støtter forslaget om å ikke inkludere øvrig eiendomsskatt i 
inntektsutjevningen. Eiendomsskatten er en av få måter kommunene direkte kan 
påvirke sine egne inntekter. Dette er et viktig handlingsrom for kommunene. 



 
 

 
 

 

 
c) Frihet til å sette skattesatser: Gausdal kommune mener det må være nasjonalt satte 

satser for skatt på inntekt og formue. Dette må være likt for alle. Gausdal kommune 
støtter også opplegget for eiendomsskatten som utvalget skisserer. 

3. Utgiftsutjevningen: Gausdal kommune er enig i at det er greit å kun kompensere for 
ufrivillige smådriftsulemper, og at basiskriteriet graderes. Det er et grunnleggende 
prinsipp i utgiftsutjevningen at det kun gis kompensasjon for ufrivillige kostnader. 
a) Grunnskole: Gausdal kommune er enige i forslaget om å avvikle grunnskoletilskuddet 

som gir et tilskudd per grunnskole. Når kommunene får mer penger desto flere skoler 
de har, legges det statlige føringer på de lokale prioriteringene. Inntektssystemet skal 
ikke gi kommunene insentiver til å innrette seg på en bestemt måte, og kommunene 
må få midler uavhengig av hvordan de organiserer tjenestetilbudet. 

b) Barnehage: Gausdal kommune mener delkostnadsnøkkel for barnehage kun bør 
bestå av kriteriet barn 1-5 år. Både utdanningsnivå i det nåværende systemet og 
forslaget om lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling er vanskelige. 

c) Pleie- og omsorg: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel 
for pleie og omsorg. Det er svært viktig at det er faglige analyser som ligger til grunn 
når det fastsettes vekter og kriterier i kostnadsnøkkelen om personer med psykisk 
utviklingshemming. Hele ordningen med ressurskrevende tjenester må gjennomgås. 
Dagens system er åpenbart urimelig. Det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende 
tjenester (toppfinansieringsordningen) må treffe der utgiftene faktisk må dekkes inn. 

d) Kommunehelse: Gausdal kommune støtter forslag til delkostnadsnøkkel for 
kommunehelse, inkludert at midlene til styring av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten bør fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.   

e) Barnevern: Gausdal kommune støtter at delkostnadsnøkkelen for barnevern 
analyseres på nytt når barnevernsreformen har blitt gjennomført, og virkningene av 
reformen har kommet inn i datagrunnlaget. 

f) Sosiale tjenester: Gausdal kommune støtter at antall pasienter med diagnoser 
knyttet til rus eller psykisk helse erstatter uførekriteriet i delkostnadsnøkkelen for 
sosiale tjenester, og øvrige anbefalinger.  

4. Regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd: Gausdal støtter at prinsipielt bør omfanget 
av regionalpolitiske tilskudd bør begrenses, og at mest mulig av midlene bør fordeles 
gjennom ordinære kriterier til alle kommuner. 
a) Distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge: Gausdal kommune 

støtter at inntektsgrensen for å motta distriktstilskudd Sør-Norge og 
b) småkommunetillegget innenfor distriktstilskudd Nord-Norge settes til 140 pst. Av 

gjennomsnittlige skatteinntekter, inkludert skatt på inntekt og formue, 
naturressursskatt, konsesjonskraftavgift, konsesjonskraftsinntekter, inntekter fra 
havbruksfond og eiendomsskatt fra kraft- og petroleumsanlegg, og at dagens 
småkommunetillegg til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere videreføres, men 
at satsen reduseres med 1 mill. kroner per kommune.  

c) Storbytilskuddet: Gausdal kommune støtter at dagens storbytilskudd gjøres om til et 
tilskudd til kommuner som er sentre i sine respektive landsdeler, og videreføres som 
et tilskudd per innbygger til kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand, og at satsen halveres i forhold til dagens tilskudd.  



 
 

 
 

 

 
d) Regionsentertilskuddet, som utvalget foreslår avviklet: Gausdal kommune mener 

regionsentertilskuddet kan beholdes, men slik at det gjelder kommuner som er 
sentre i sine regioner. Det vil da ikke omfatte «mellomstore kommuner som slår seg 
sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region.» 

e) Veksttilskuddet: Gausdal kommune støtter at veksttilskuddet avvikles som tilskudd i 
inntektssystemet. 

f) Skjønnstilskudd: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag om at basisrammen 
halveres. Kommunen er enig i at rammetilskuddet til kommunene i størst mulig grad 
fordeles etter faste kriterier, og ikke etter skjønnsmessige vurderinger. Skjønnet bør 
primært benyttes til fordeling av midler der det utvises reelt skjønn, ikke som en 
grunnfinansiering for kommunene basert på historiske forhold. Staten må fortsatt ha 
ansvar for å kompensere kommunesektoren som helhet ved uforutsette hendelser.  

5. Andre tema:  
a) Innbyggere som ikke er folkeregistrert i kommunen: Gausdal kommune støtter 

forslag om at kommuner med mange gjesteinnbyggere ikke bør tas særskilt hensyn til 
i inntektssystemet. Gausdal kommune mener samtidig at det bør vurderes å innføre 
en oppgjørsordning for enkelte helse- og omsorgstjenester, på samme måte som det 
betales for gjesteelever mellom kommuner. 

b) Saker med særskilt fordeling: Gausdal kommune mener at mest mulig av 
rammetilskuddet bør fordeles etter faste kriterier, og at dette hensynet tilsier at 
bruken av særskilt fordeling må begrenses. Et verktøy for å framheve enkeltsatsinger 
er ikke i tråd med hovedprinsippet om at rammetilskuddet til kommunene skal være 
frie inntekter. 

6. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester: Gausdal kommune støtter 
utvalgets anbefaling om å vurdere endringer, og mener at toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende brukere, og utformingen av denne, bør ses nærmere på. 

 
 

 
 
 
 
 
 


